BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 15 JULI 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 8 juli 2019
Goedgekeurd.
2. Toekennen subsidie organisatie 'een boeyende barbeque’
Toegekend.
3. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 246/2019 tot en met nummer 250/2019.
4. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 1656/2019 tot en met nummer
1754/2019.
5. Aanstelling jobstudent voor de Sportweek
Goedgekeurd.
6. Aanvraag vorming
Goedgekeurd.
7. Aanvraag vorming
Goedgekeurd.
8. Beelen Tom - weigering van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van
de verkaveling
Geweigerd.
9. Beirinckx Martine - verlenen van een omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning wordt verleend aan mevrouw Martine Beirinckx voor het bouwen
van een eengezinswoning, gelegen Hooghuis, sectie E nr. 852m.
10. GECORO - aanduiden voorzitter en secretaris
Goedgekeurd.
11. Vervoer evenementenkits voor Parkfeesten 2019
Het college gaat akkoord om afvaleilanden in te zetten op de Parkfeesten en in te staan voor
het vervoer van de containers tussen het evenement en IOK.
12. Goedkeuring gunning van de opdracht - Leveren en plaatsen speeltoestellen op
speelplaats gemeenteschool Klim-op
Goedgekeurd.
13. Aanvraag toelating voor doortocht en aanbrengen van wegwijzers aan ZZ
Cycling Tour
Toelating wordt gegeven om met een recreatieve fietstocht het grondgebied van de gemeente
te doorkruisen.
14. Control Cruiser-borden voor uw lokale Beloofd!-campagne tegen te snel rijden
Goedgekeurd voor deelname.
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15. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 3 bomen te
Herenthout, Moerbroekweg (Wachtelbroekstraat)
Het college geeft onder voorwaarden een vergunning voor het rooien van 1 eik en 2 essen
aan de Moerbroekweg (Wachtelbroekstraat) aan Gerarda Buermans met als contactadres
Pauwelstraat 32 te 2270 Herenthout.
16. Kennisname kapmachtiging Bergense Steenweg
het college neemt kennis van de kapmachtiging verleend door het Agentschap voor Natuur
en Bos aan aan de Bosgroep Zuiderkempen vzw voor een dunningskap van maximaal 20%
naaldbomen en het volledig verwijderen van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik, op
de percelen gelegen te Bergense Steenweg 18, kadastraal gekend als sectie A, percelen 563
C en D.
17. Vraag tot schrapping risicogronden sectie A, percelen 233D, 233H en 233K te
Zelle 2+
Het college verklaart op basis van een gemotiveerde verklaring van een
bodemsaneringsdeskundige dat er tot op heden geen risico-activiteiten hebben
plaatsgevonden op de percelen gelegen te Zelle 2+ te Herenthout, Afdeling 1, sectie A,
perceelnummers 233D, 233H en 233K.
18. Toelating voor de organisatie van een landbouwdag
Toelating gegeven.
19. Kennisname vragen S. Meurs
Kennisgenomen.
20. Programmatie speelpleinwerking: Overnachting op ’t Kapelleke
Goedgekeurd.
21. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
- verslag college 8 juli 2019
- verslag vast bureau 8 juli 2019
- bestelbons, bestelaanvragen en aanrekeningen.
De dossiers zijn na afspraak (T – 014 50 21 21) ter inzage tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis.
Het is mogelijk binnen de 30 dagen na datum van deze bekendmaking klacht in te dienen bij de
toezichthoudende overheid. Meer info over het indienen van een klacht vind je op
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Herenthout, 18 juli 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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